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Aquest cap de setmana, Barcelona 
acull la primera edició de la ‘Fira de la 

Rehabilitació’  
 

x El cap de setmana del 13 i 14 de desembre té lloc a la Plaça de les 
Glòries  la  ‘Fira de la Rehabilitació’, un espai expositiu obert al públic i 
amb activitats de sensibilització per participar amb tota la família.  
 

x El Col·legi  d’Aparelladors  de Barcelona i  l’Ajuntament  de  Barcelona  
han impulsat la Setmana de la Rehabilitació, en col·laboració amb tots 
els agents d’aquest  nou sector d’activitat. 
 

x El Consorci de l'Habitatge de Barcelona prorrogarà el termini 
d’inscripció  de  sol•licituds  per  al  2015  per  no frenar les expectatives i  
l’interès generat amb la convocatòria actualment oberta amb 11,3 
milions  d’euros  d’ajuts  a  la  rehabilitació. 

 

 
               Imatge virtual de la ‘Fira de la Rehabilitació’ que tindrà lloc a la Plaça de les Glòries 

 
Barcelona, 10 de desembre de 2014. Barcelona acull aquest dissabte 13 i 

diumenge 14, de 10h a 19h, la primera edició de la ‘Fira de la Rehabilitació’, 
adreçada als propietaris particulars, representants de comunitats i públic en 

general, instal·lada a la renovada Plaça de les Glòries, davant del nou Museu 
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del Disseny de Barcelona DHUB. La Fira de la Rehabilitació serà oberta al 

públic i comptarà amb  un  espai  expositiu  d’empreses  especialitzades, una oficina 

d’informació   i   assessorament,   així   com diverses activitats socials de 

sensibilització com exposicions, xerrades i conferències divulgatives, i un 

laboratori pràctic per participar amb tota la família. 

 

Aquesta Fira serà la cloenda de la “Setmana de la Rehabilitació” 
(www.rehabilita.cat), una setmana d'activitats tècniques, comercials i de 

divulgació ciutadana per promoure l'activitat de la rehabilitació, en una acció 

conjunta impulsada   pel   Col·legi   d’Aparelladors   de   Barcelona, l’Ajuntament de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya, junt   amb   d’altres   entitats,   col·lectius 

professionals i empreses del sector. L’objectiu  de la Setmana ha estat fer de la 

rehabilitació   i   el   manteniment   un   nou   sector   d’activitat   adreçat   a   la millora de 

l’entorn  urbà  i la qualitat de vida de tots els ciutadans. 

 

La Setmana de la Rehabilitació coincideix amb la convocatòria que té oberta el 

Consorci  de  l’Habitatge  de  Barcelona, amb  una  dotació  de  11,3  milions  d’euros  

per ajuts a la rehabilitació i que preveu subvencions del 50% pels programes 

destinats   a   millorar   l’eficiència   energètica,   l’accessibilitat   dels   habitatges   i  

resoldre’n  patologies estructurals.  

 

Per a Manuel Segura, director de  la  Setmana,  “el parc edificat del nostre país té 

unes característiques i estat de conservació que requereix la seva posada al dia 

ja sigui en el vessant estructural, energètic o de confort”. Des de fa temps, la 

Unió Europea (UE) ha fet una aposta per la rehabilitació, “ja que aquesta activitat 

comporta importants beneficis socials, econòmics, ambientals i culturals”,  explica  

Segura.  
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